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Pai...

³(VWHKRPHPTXHHXDGPLURWDQWRFRPW
limites.
Este homem com olhar menino, sempre pronto atento, mostrando-me o caminho da
vida, que está pela frente .
Este Mestre contador de história traz em seu coração tantas memórias, espalha no meu
caminhar muitas esperanças, certezas e confianças.
Este Homem alegra e brincalhão, mas também, às vezes,silencioso e pensativo,
Homem de fé e grande luta, sensível e generoso
O abraço aconchegante a me acolher , este Homem, meuPai,
com quem aprendo a viver.
Pai, Paizinho, Paizão... meu velho, meu grande amigão,
conselheiro e leal amigo:
Infinito é teu coração.
Obrigado, Pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e
incertezas, PDVWDPEpPGHPXLWDVHV
(Autor Desconhecido)

Na pessoa do querido Ir? Claudio Afonso, o papai mais recente da loja ³$
9LWyULD´KRPHQDJHLDDWRGRVRVSDLVHVS
que lhes ilumine e ampare em suas jornadas de formadores de novos cidadãos(ãs).
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Notícias da Chancelaria
Aniversariantes do mês de Agosto
Evento
Fabrício (Filho do Ir?
Nilsomaro)
14
Dep. Feminino Flor de Maio
18 Anna Carolina (Filha do Ir? Célio)
20
Dia do Maçom
22
05

Momento de Sabedoria
O menor discurso de Bryan Dyson..., expresidente da Coca Cola. Ele disse em seu discurso
na hora de deixar o cargo de Presidente da
gigantesca Coca Cola.

Eu sempre me
sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não
espero nada de ninguém. Esperar sempre dói.
Os problemas não são eternos, sempre têm
soluções. A única coisa que não resolve é a
morte. A vida é curta, por isso, adoro isso!
Viva intensamente e lembre-se:
Antes de escrever... Pense!
Antes de criticar... Examine-se!
Antes de ferir... Sinta-se!
Antes de orar... Desculpe!
Antes de gastar... Ganhe!
Antes de desistir... Tente!

³2SUREOHPDGRPXQGRG
pessoas inteligentes estão
cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão
FKHLDVGHFHUWH]D
Bukowski
DEFICIÊNCIAS

"Imagine a vida como um jogo em que
você esta fazendo malabarismos com cinco bolas
no ar."
Estas são:

.
E você tem que manter tudo isso sempre no ar.
Logo você vai perceber que o
é como
uma bola de borracha. Se deixar cair ela rebaterá
e irá saltar de volta. Mas as outras quatro bolas:
família, saúde, amigos e vida espiritual são frágeis
como vidro. Se você deixar cair um destas,
irrevogavelmente serão lascadas, marcadas,
danificando-a ou mesmo a quebrando. Nunca
serão as mesmas.
Temos de entender isto: Apreciar e se
esforçar para alcançar e cuidar do mais
valioso.
Trabalhar de forma eficaz nas horas normais de
trabalho e deixar o trabalho a tempo. Dê o tempo
necessário para sua família e amigos. Exercite-se,
comer e descansar adequadamente. E acima de
tudo ... Crescer na vida interior, espiritual, que é o
mais importante, porque é eterna.

Já andei por tantos caminhos e já vivi tantas coisas,
que hoje vejo que o preconceito e discriminação
estão em cada um de nós, e cabe a nós quebrá-los
para que possamos viver numa sociedade mais
justa e humana.
Hoje posso afirmar que:
"Deficiente" é aquele que não consegue modificar
sua vida, aceitando as imposições de outras
pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter
consciência de que é dono do seu destino.
"Louco" é quem não procura ser feliz.
"Cego" é aquele que não vê seu próximo morrer de
frio, de fome, de miséria.
"Surdo" é aquele que não tem tempo de partilhar
um desabafo de um amigo, ou o apelo de um
irmão.
"Mudo" é aquele que não consegue falar o que
sente e se esconde por trás da máscara da
hipocrisia.
"Paralítico" é quem não consegue andar na direção
daqueles que precisam de sua ajuda.
"Diabético" é quem não consegue ser doce.
"Anão" é quem não sabe deixar o amor crescer.
E "Miserável" é todo aquele que não busca a Deus.

2

